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14 grudnia uczniowie klas drugich i trzecich LO pod opieką wychowawczyń: p. 

Agnieszki Cebuli, p. Beaty Kotlarz, p. Anny Haraśnej oraz p. Agnieszki Łagody wybrali się 

na wycieczkę do Warszawy. Był to niezwykły świąteczno – mikołajkowy wyjazd obfitujący 

w wiele atrakcji. W planie mieliśmy bowiem dwa muzea oraz kino.  

Grupa uczniów profilu biologiczno – chemicznego wybrała się na lekcję do Muzeum 

Farmacji im. mgr Antoniny Leśniewskiej. W tym niezwykłym miejscu można obejrzeć 

oryginalne wyposażenie aptek z okresu międzywojennego oraz kolekcję naczyń aptecznych z 

1602 roku. Ekspozycja wypełniona jest oryginalnymi porcelanowymi, szklanymi i 

kryształowymi butelkami na substancje lecznicze. Obok stołu aptecznego znajduje się 

laboratorium wykorzystywane do robienia leków. Wśród eksponatów są m.in. tabletkarka 

tzw. tableau z 1903 roku oraz moździerz wykorzystywany do rozdrabniania trucizn. W 

muzeum można również obejrzeć inne przyrządy farmaceutyczne m.in. prasy, pigulnice i 

perkolatory. Cennym eksponatem jest zegar apteczny z 1910 roku, prawie kompletne 

wyposażenie laboratorium aptecznego oraz historyczna literatura. Muzeum posiada w swoich 

zbiorach też eksponaty związane z różnymi dziedzinami medycyny m.in. przyrządy 

chirurgiczne, ginekologiczne i stomatologiczne. Uczniowie wzięli udział w lekcji, podczas 

której mieli okazję posłuchać o dawnych sposobach leczenia, przygotowywania leków, a 

także sprawdzić swoją wiedzę. Być może wśród uczniów naszego biol – chemu są przyszli 

farmaceuci? 
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Grupa humanistów odwiedziła natomiast Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. 

W zbiorach tego muzeum znajdują się cenne rękopisy, dokumenty, portrety i pamiątki 

związane z Adamem Mickiewiczem, Wielką Emigracją oraz fragmenty archiwum filomatów 

zawierające między innymi więzienne grypsy i listy Mickiewicza z zesłania. Wizyta w tym 

muzeum stała się więc ciekawym uzupełnieniem lekcji języka polskiego. Wielką atrakcją była 

też możliwość obejrzenia wystawy twórczości pozapoetyckiej Wisławy Szymborskiej. Polska 

Noblista przez wiele lat tworzyła bowiem pocztówkowe kolaże, które wysyłała przyjaciołom 

na różne okazje. Tworzenie kolaży, czy też, jak sama nazywała je Szymborska, „wyklejanek”, 

było jednym z jej ulubionych zajęć. Wyklejanki stanowią swego rodzaju przypisy do 

literackiej twórczości Szymborskiej: dają wgląd w twórczą wyobraźnię Poetki, a ponadto 

oferują rzadką możliwość zaprezentowania Noblistki od innej, mniej znanej strony. Istotne 

jest również to, że po tej niezwykłej wystawie oprowadzał nas pan Jarosław Mikołajewski 

poeta, tłumacz z języka włoskiego, eseista, reportażysta, autor książek dla dzieci, człowiek 

wybitny i wszechstronny – a prywatnie – przyjaciel Wisławy Szymborskiej. Mieliśmy więc 

niepowtarzalną okazję, by poznać wiele ciekawostek z życia naszej Noblistki. 



Podczas wycieczki odwiedziliśmy warszawską Starówkę i mieliśmy okazję podziwiać 

bajkową niemalże dekorację tego miejsca. Spacer zabytkowymi uliczkami wprawił nas w 

prawdziwie świąteczny nastrój. Przepiękne kolorowe iluminacje i stoiska z ozdobami oraz 

smakołykami przypomniały nam, że święta są coraz bliżej. 



 

                              

     Ważnym punktem naszego 

wyjazdu była też wizyta w kinie w 

Złotych Tarasach. Uczniowie wybrali 

dwa filmy: Listy do M3 i Morderstwo 

w Orient Expressie. Obydwa filmy 

były ciekawe i spotkały się z 

uznaniem naszych licealistów.  

 

 

 
 

 

Uczniowie i wychowawcy 


